Samarbejdsmodel

emner til temamøde med økonomiudvalget. Landdistriktsrådet faciliterer mødet.

Lokalsamfundenes udvikling skal ske i et formaliseret, kreativt og handlekraftigt samarbejde mellem
Billund Kommune, Landdistriktsrådet, lokalråd,
lokale foreninger og borgere. Billund Kommune
skaber rammerne for landdistriktsudviklingen og
tilbyder løbende hjælp-til-selvhjælp, mens det er
de lokale partnere, der tager initiativet.

Landdistriktsrådet kvalificerer økonomiudvalgets
bevilliger af udviklingsmidler fra Landdistriktspuljen. Det sker ved, at landdistriktsrådet anbefaler
ansøgninger og vurderer dem i forhold til de kriterier, der hvert andet år aftales mellem økonomiudvalget og Landdistriktsrådet.

Det formelle samarbejde er organiseret omkring
økonomiudvalget, Landdistriktsrådet, lokalrådene
og landdistriktskonsulenten (se figur 2 og 3).

Lokalråd
Lokalrådet er lokalsamfundenes formelle paraplyorganisation. Rådet repræsenterer lokale borgere
og foreninger med hensyn til den generelle udvikling af lokalsamfundet i forhold til Billund Kommune, Landdistriktsrådet og de øvrige lokalsamfund.
Lokalrådet koordinerer også lokalsamfundets udviklingsarbejde, hvorfor de lokale udviklingsplaner
er forankret i lokalrådet.

Økonomiudvalget
Landdistriktsudviklingen er forankret i økonomiudvalget. Det er politikerne i økonomiudvalget, der
har ansvaret for udmøntningen af landdistriktspolitikken og den helhedsorienterede landdistriktsindsats i Billund Kommune, ligesom de bevilliger udviklingsmidler fra Landdistriktspuljen.

Byråd

Økonomiudvalget afholder et årligt møde med
Landdistriktsrådet, hvor politikere og Landdistriktsrådet debatterer centrale landdistriktsspørgsmål,
og landdistrikterne præsenterer ønsker i forbindelse med budgetlægningen og status på gennemførelse af landdistriktspolitikken.

Økonomiudvalg
Landdistriktspolitikkens politiske forankring

Landdistriktsrådet
Landdistriktsrådet er lokalsamfundenes formelle
paraplyorganisation og talerør for lokalrådene.
Rådet afholder tema- og budgetmøde med økonomiudvalget i juni måned.

Forvaltning
Koordinering af landdistriktsopgaver

Mødet tager udgangspunkt i videndeling og dialog
om relevante temaer for landdistriktsudvikling.
Landdistriktsrådet fremlægger landdistrikternes
ønsker til budgetlægning for det kommende år
samt status på gennemførelse af landdistriktspolitikken. Her præsenterer Landdistriktsrådet lokalsamfundenes konkrete behov i forhold til de lokale
udviklingsplaner. Det giver sammen med den efterfølgende dialog økonomiudvalget viden om landdistrikternes samlede behov.

Landdistriktsråd
Lokalrådenes paraplyorganisation, der
anbefaler og vurderer ansøgninger til
Landdistriktspuljen

Lokalråd

Landdistriktsrådet afholder desuden et årligt dialogmøde med landdistriktskonsulenten. Mødet
indeholder gensidig orientering, opfølgning på
Landdistriktsrådets arbejde og afklaring af praktiske spørgsmål. Deltagerne drøfter også relevante

Lokalområdernes koordinations- og
kontaktgruppe
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Landdistriktsudvikling

Lokalrådet repræsenterer lokalsamfundet, hvilket
forudsætter løbende involvering af borgere og foreninger, så repræsentanterne altid er opdateret i
forhold til lokalsamfundets ønsker og behov.

Landdistriktspolitikken udpeger 9 tværgående lokalt forankrede indsatsområder. Landdistriktsudviklingen afhænger af, at de enkelte indsatsområder gennemføres ved hjælp af tværfaglige, helhedsorienterede og borgerinvolverende indsatser,
der tilsammen peger mod det fælles mål: At landdistrikterne skal være familiens bedste valg.

Lokalrådet afholder et årligt individuelt dialogmøde
med landdistriktskonsulenten med gensidig orientering, opfølgning på arbejdet med de lokale udviklingsplaner og afklaring af praktiske spørgsmål,
mm. Det enkelte lokalråd faciliterer mødet.

Lokale repræsentanter, der vil arbejde med et af de
9 indsatsområder, kontakter landdistriktskonsulenten. Konsulenten hjælper med at danne en projektgruppe, som består af fagpersoner og borgere.
Hvis der er andre lokalsamfund, som ønsker at arbejde med samme indsatsområde, inviterer konsulenten dem med i projektgruppen, så ressourcerne
udnyttes bedst muligt. Projektgruppen udnævner
en projektleder og laver en projektplan. Billund
Kommune anbefaler, at lokale repræsentanter altid
kontakter kommunens embedsmænd tidligst muligt i projektfasen.

Hvert fjerde år præsenterer lokalrådene deres lokale udviklingsplaner for økonomiudvalget. Det
sker andet år i valgperioden. I den forbindelse afholder administrationen en videnbazar i det omfang, det er relevant. Her møder lokalrådene relevante fagpersoner til en uformel snak om de lokale
udviklingsplaner og de kommende års udviklingsarbejde.

Fagpersoner
Administrationens fagpersoner varetager myndighedsopgaver og tilbyder lokalrådene kompetencesupplering i form af hjælp-til-selvhjælp i forbindelse med konkrete projekter.

Det skal understreges, at initiativet ligger hos lokalrådene, idet arbejdet med de enkelte indsatsområder forudsætter, at lokalsamfundene føler behov
for indsatsen og stiller med en engageret gruppe
frivillige. Billund Kommune nedsætter altså ikke
projektgrupper på eget initiativ. Hvis lokalrådene
ønsker at oprette mange samtidige projektgrupper,
foretager landdistriktskonsulenten og relevante
fagpersoner en faglig prioritering.

Det vil sige, at lokale repræsentanter kontakter
relevante fagpersoner direkte og indhenter den
viden de har brug for for at kunne løse udviklingsopgaver. I det omfang det skønnes nødvendigt,
bidrager Billund Kommune til øget synliggørelse af
de fagpersoner, der oftest varetager drifts- og udviklingsopgaver i landdistrikterne.

Landdistriktskonsulenten

Vinter:

Ildsjæleværksted

Landdistriktskonsulenten understøtter generelle
landdistriktsinitiativer i forhold til de lokale, politiske og administrative niveauer. Billund Kommune
mener, at konkrete opgaver bedst løses af relevante fagpersoner, hvorfor disse kontaktes direkte.
Landdistriktskonsulenten kontaktes, når lokalområderne ønsker samarbejde med forvaltningen om
et af den 9 indsatsområder, hvorefter konsulenten
supporterer nedsættelsen af en projektgruppe.

Efterår:

Forår:

Dialogmøder

Tema- og
budgetmøde

ml. landdistriktskonsulenten og
lokalråd/
landdistriktsråd

Lokale repræsentanter kontakter også landdistriktskonsulenten, når de har generelle ideer,
spørgsmål eller opgaver, der ligger uden for de
enkelte fagpersoners arbejdsområder.

Figur 3 Årshjul
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ml. økonomiudvalget og
landdistriktsrådet

